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امللخص
،99 اىتمت الدراسة الحالية باآلثار التربوية لمتباعد االجتماعى فى ظل جائحة كوفيد
 والمدى الذى معو ستنشأ، وكيف يمكن لممجتمعات التكيف والتعايش مع األوبئة والجوائج
 وأن الكثير من المفاىيم التى كانت، نظريات ومفاىيم مستحدثة بناء عمى الظروف العالمية
 قد تكون ليا تضمينات إيجابية خاصة فى سياق مأزوم كما الحال فى، ليا تضمينات سمبية
. األزمة الكرونية المعاصرة
ومداخل اجتماعية أخرى مثل، كما إرتقت الدراسة إلى التمييز بين التباعد االجتماعى
 ودشنت الدراسة مصطمحا جديدا ناجما عن. اإلستبعاد اإلجتماعى والتيميش اإلجتماعى
 وآليات التعامل مع التباعد االجتماعى من خالل، "التباعد االجتماعى وىو "التقارب اإلفتراضى
. التقارب اإلفتراضى
وانتيت الدراسة إلى وضع مجموعة من السيناريوىات المستقبمية لما بعد التباعد
.  ومجموعة من اإلحتماالت المتوقعة من جراء تمك السيناريوىات، اإلجتماعى
الكممات المفتاحية
التربية- الكرونا- التقارب االفتراضى- التباعد االجتماعى

Abstract
The current study concerned with the educational effects of social
distancing considering the pandemic of COVID 19, and how societies can
adapt and coexist with epidemics and pandemics, and the extent with
which new theories and concepts will be created based on global
conditions. Moreover, many concepts that have negative implications, may
have positive implications, especially in a deadlocked context, as in the
case of the contemporary Corona virus crisis. The study also distinguished
between social distancing and other social approaches such as social
exclusion and social marginalization. The study launched a new term
resulting from social distancing, which is the virtual convergence, and how
it can deal with social distancing through the virtual convergence.
The study ended with a set of future scenarios for post-social distancing,
and a set of probabilities expected from these scenarios.
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اليكاط السئٔشة
التوجو العالمى لمتباعد االجتماعى .التأثيرات التربوية لمتباعد االجتماعى .التقارب اإلفتراضى كبديل عن التباعد االجتماعى .-ماذا بعد التباعد االجتماعى ؟

املكدمة
لم تعمن التنبؤات والتصورات العممية والفمكية والمنظورات العالمية يوما ما أن التباعد
االجتماعى شيئا محمودا ،وتشجع عميو الدول ،والشعوب مثمما يحدث اليوم عمى أرض الواقع،
بل إن دول العالم تضع شروطا ليذا التباعد  ،وآليات إلتمامو  ،وىذا بالتأكيد نظ ار لمظروف
الطبيعية الطارئة بفضل انتشار وباء عالمى يسمى كوفيد  (COVID19) 99أو الكرونا .
ما ىذا الفيروس العجيب الذى ىز العالم كمو  ،وزعزع أركانو  ،فكان أقوى من ىزة
أرضية بقوة  7ريختر  ،وأقوى من نيران البركان  ،وأشد من الفيضانات المدمرة  ،إنو أقوى
لدرجة أنو أخضع البشر بشكل قسرى لإللتزام ،والتحمى بالحكمة ،واإلبتعاد أو التباعد
االجتماعى  .وبدأت اإلعالنات المرئية تكتب عبارة " فى التباعد ....حياة  ،وجدك بمفردك
.....بقاء لحياتك  ،العزلة عن اآلخرين ....يبعدك عن الخطر"
باألمس القريب كنا نشجع عمى اإلحتواء اإلجتماعى ،واإلدماج االجتماعى ،والتقارب
االجتماعى  ،وكنا نستنكر فكرة اإلستبعاد االجتماعى أو التيميش أو إنكار اآلخر .
ماذا حدث لمقيم االجتماعية ؟ وماذا حدث لمعالم فى زمن الكرونا ؟
اإلجابة قد تستدعى إعادة صياغة المفاىيم االجتماعية من جديد  ،وأن ثمة
مصطمحات من األىمية بمكان دمجيا فى سياق القيم االجتماعية عندما نقوم بتوسيع نطاق
إدراكنا لتمك المفاىيم الجديدة .
وأىم التساؤالت حول التباعد االجتماعى التى يمكن طرحيا  ،وبحاجة إلى النقد
والتحميل -:
ىل التباعد االجتماعى يحمل قيم ايجابية ؟ىل التباعد االجتماعى يتضمن االحتواء االجتماعى ؟-3-
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ىل التباعد االجتماعى مرادف لإلستبعاد االجتماعى ؟كل تمك التساؤالت المطروحة بحاجة إلى إجابات كى نتفيم طبيعة التباعد االجتماعى
كمفيوم تم طرحو فى سياق مأزوم  ،ويحمل العديد من اإلشكاليات  ،والتناقضات .
عندما شجعت نظريات عمماء االجتماع فى التفاعل االجتماعى  ،وتأسيس البنى
،والروابط اإلجتماعية والعالقات اإلنسانية ،والتضامن االجتماعى مثل أفكار ابن خمدون ،
واميل دوركايم  ،وتالكوت بارسونز  ،وجان جاك روسو  ،ويورغين ىابرماس  ،وتوماس ىوبز
 ......... ،كانت تستيدف إحداث التنمية المجتمعية لمبشر  ،وتحقيق المنفعة االجتماعية
لجميع األفراد من خالل تعاونيم  ،وتضافرىم فيما بينيم( .جيدنز .)2005
ىل يمكن القول أن تمك النظريات االجتماعية لم تعد ليا تطبيقات عممية فى الواقع ،
وأنيا أضحت حبيسة الذىن  ،واألوراق  ،والبحث االجتماعى فحسب؟!!!
من الصعوبة بمكان اإلقرار بذلك  ،إذ أن تمك النظريات االجتماعية أحدثت نقمة
حضارية كبيرة فى ميدان عمم االجتماع  ،والحركات االجتماعية لشعوب العالم أجمع .
ومن ثم عمينا الترحيب بنظريات اجتماعية معاصرة تتفق  ،والسياق العالمى ،
والظروف التى تعترى العالم أجمع .

مفأٍه البخح
التباعد االجتناعى Social Distancing
بدأ انتشار مفيوم التباعد االجتماعى منذ عام  2007مع انتشار تحذيرات منظمة
الصحة العالمية  ،بخطورة االقتراب من أماكن انتشار األوبئة فى العديد من الدول بل العالم
أجمع اآلن مع صدور تقريرىا بعنوان " االعتبارات األخالقية لتحسين الصحة من أجل مغالبة
جائحة األنفموان از "

The ethical considerations in developing a public

” ، health response to pandemic influenzaوذلك لمحد من انتشار األمراض
واألوبئة  ،والحفاظ عمى الصحة والسالمة البشرية (WHO2007) .
وقد عرفت منظمة الصحة العالمية طرق قياس التباعد االجتماعى من خالل االجراءات
االحترازية التى تتخذىا المجتمعات لمحفاظ عمى شعوبيا مثل غمق المدارس والجامعات ،
وتقميل االحتكاك بين البشر  ،وزيادة المسافات االجتماعية بين البشر  ،فى أماكن العمل أو
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األماكن المعتاد رؤية البشر بيا  ،واحالل اإل تصاالت الياتفية محل المقاء وجيا لوجو بين
البشر  ،وغيرىا من اإلجراءات اإل حترازية التى تكفل حماية المواطنين داخل كل دولة .
).(WHO2007
ومن ثم بناء عمى ىذا التعريف لمنظمة الصحة العالمية ال يمكن اعتبار التباعد
االجتماعى أداة من أدوات التيميش االجتماعى أو االستباعد االجتماعى  ،بل إنو نمط من
أنماط اإلجراءات اإل حترازية التى تتبعيا الدول من أجل الحفاظ عمى الصحة العامة  ،والحياة
لممواطنين  .عمى ىذا النحو أضحى لمتباعد االجتماعى مفيوم إيجابى يشتمل عمى االحتواء ال
اإلستبعاد  ،ولكن اإل حتواء لألزمة من أجل البقاء عمى قيد الحياة من األزمات الطبيعية .
وتشير تما ار الرفاعى الكاتبة السورية أن التباعد االجتماعى قد يجبرنا عمى التقارب
اإلنسانى من خالل تحديد نمط العالقات اإلنسانية فيما بعد أزمة الكورونا  ،واإلقرار بأننا نريد
النجاة جميعا ألننا شركاء فى اإلنسانية .

9

التكازب االفرتاضى Virtual Convergence
اليدف من ىذا المصطمح الجديد الذى بدأ يدق األبواب بشدة عمى سماء النظريات
االجتماعية المعاصرة  ،ليفرض واقعا مؤكدا ،وىو حتمية العالم اإلفتراضى  ،والتعامل
اإلفتراضى فى ظل التباعد اإلجتماعى  ،ومن ثم فإن التقارب اإلفتراضى أحد تداعيات التباعد
االجتماعى بصور  ،وأنماط جديدة .
ومن ثم يشير مصطمح التقارب اإلفتراضى إلى وضعية العالم الحالية فى إتاحة الفرصة
لمتواصل االجتماعى بين البشر من خالل وسائل التواصل االجتماعى اإلفتراضية عبر
اإلنترنت ،وتكنولوجيا المعمومات واإل تصاالت  .وما يتميز بو ىذا التقارب االفتراضى ىو
تحقيق فكرة اإلحتواء اإل جتماعى لمشعوب كى يتم تحقيق التنمية المجتمعية فى إطار التباعد
اإلجتماعى .

1

- https://www.shorouknews.com/columns/view.aspx?cdate=25032020&id=a413b2c9-

مقال الكاتبة السورية تما ار الرفاعى بتاريخ األربعاء  25مارس 76d5-4230-a504-e6925c8bbd2d

90:25-2020م
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اإلستبعاد اإلجتناعى
يرى "ماكس فيبر"  Max Weberأن اإلستبعاد االجتماعى مرتبط باإلنغالق اإلجتماعى
 ،ويدل عمى إخضاع جماعة ما لرغبات  ،وأىداف جماعة أقوى فى السمطة والنفوذ  .كما
يرتبط مفيوم اإلستبعاد اإل جتماعى بالحياة بعد الرأسمالية  ،وعصر ما بعد الصناعة  ،والفجوة
المعرفية  ،والرقمية .ويرتبط اإلستبعاد اإلجتماعى بالتيميش أو التجويت بمعنى االنعزال فى
أحياء مغمقة أو شبو مغمقة  .أى تيميش الطبقات الدنيا لصالح الطبقات العميا  ( .ىيمز
.)24 :22 ، 2007
ومن ثم يبعد مصطمح االستبعاد االجتماعى عن فكرة التباعد االجتماعى التى يعنى بيا
البحث الحالى  ،فالتباعد االجتماعى فى السياق المأزوم يحافظ عمى البنية المجتمعية ،
والتماسك االجتماعى  ،ال التيميش أو االنغالق أو إنكار وجود اآلخر  ،أو الييمنة أو عدم
المساواة .

اإلحتْاء االجتناعى
يرتبط اإلحتواء اإلجتماعى بالتماسك اإلجتماعى  ،ويستيدف اإلحتواء اإلجتماعى
الفئات المحرومة  ،والميمشة داخل المجتمعات  ،من أجل دمجيا بالحياة االجتماعية ،
والعيش فى أمن واستقرار  ،وحياة كريمة  . (Allman 2013 ( .كما يحقق اإلحتواء
اإلجتماعى التضامن  ،والحراك اإل جتماعى من طبقة إلى طبقة أخرى  ،من خالل إتاحة
الفرص لمجميع  ،والحق فى الحياة  ،والتعميم والعمل .
كما أن اإلحتواء اإل جتماعى يحافظ عمى الروابط االجتماعية بين البشر  ،ويؤكد عمى
فكرة المؤازرة  ،والتعاون ،والشراكة المجتمعية التى تحقق التنمية داخل المجتمعات .
عمى ىذا النحو يكون اإلحتواء اإلجتماعى مفيوما إيجابيا يساعد عمى استقرار ،وأمن
األفراد والمجتمعات  ،وتحقيق أىداف المجتمع .
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تشاؤالت البخح
 ما التوجو العالمى لمتباعد االجتماعى؟ ما أىم التأثيرات التربوية لمتباعد االجتماعى ؟ ىل التقارب اإلفتراضى بديال عن التباعد اإلجتماعى ؟ -ماذا بعد التباعد االجتماعى ؟

ميَج البخح
يستند البحث الحالى إلى أسموب التحميل الفمسفى من أجل تحميل اآلثار التربوية
لمتباعد االجتماعى )(Mason2002,147

 .وقد استخدم "فتجنشتين" أسموب التحميل

الفمسفى فى تحميمو المغوى والفمسفى  ،وتفسيره  ،وبيان القصد منو من خالل تحميل البنية
،وتحميل المعنى . (Sharma2007,70:71).

أّالً التْجُ العاملى للتباعد االجتناعى
مع حمول الخطر ال يمكن لمشعوب أن تحسب المكسب والخسارة من أجل إجراءات
الحماية اإلجتماعية.
حيث أن الحياة اإلنسانية ىى اليدف من التنمية  ،واالقتصاد والصناعة والتجارة
والزراعة والتعميم والصحة كميا من أجل خدمة البشرية ال لجنى األرباح واالستثمارات .
ومن ثم فالتوجو العالمى لمحماية اإلنسانية من األوبئة المعاصرة مثل كوفيد  99أو
كرونا  ،يحتم بدوره أىمية النظر بشأن فكرة التباعد االجتماعى  ،والجسدى أيضا .
ومن ثم انتيج العالم التباعد االجتماعى ،والعزل الجسدى من أجل البقاء عمى قيد
الحياة من خطر داىم  ،يدمر البشرية  ،وىذا الخطر الداىم ال يرى بالعين المجردة  ،وينتشر
بشكل متو ِال ال يسمح معو بالتقارب بالمعنى المتعارف عميو  ،وانما حتمية التباعد مع وجود

التقارب اإلفتراضى .
فقد حصدت إيطاليا حتى  20إبريل  2020ما يقرب  987.972حالة مصابة
بالكرونا  ،وتوفى منيم  23.66ألف حالة وفاة  ،وتعافى  ،47.055وىذا أمر جعل النظر
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إلى أزمة كرونا بمنظور ،وترقب مختمف تماما عما كان يتم معالجة العديد من األزمات من
قبل .

2

كما سجمت الواليات المتحدة األمريكية أعمى حاالت اإلصابة بفيروس كرونا المستجد
حيث بمغت عدد اإلصابات حتى  20إبريل  2020ما يقرب  ، 768.945وبمغت عدد حاالت
الوفاة  ، 41.303وتعافى من الفيروس ما يقرب من . 71.460

3

ومع ظيور بروتوكوالت معالجة األزمة فى البمدان المتنوعة يحدث تغيير مفاجئ حيث
أن الدول العظمى تفقد السيطرة عمى احتواء األزمة بكل عنفوانيا  ،وىيمنتيا  ،وامكاناتيا
العممية  ،والتكنولوجية  ،وعجزت البحوث العممية عن تفسير ما يحدث فى العالم أجمع .
األمر الذى يدعونا إلى إعادة التفكير فى مفيومنا عن الدول المتقدمة  ،والدول
النامية حيث األمر اآلن يخضع إلى الطبيعة  ،فالطبيعة وحدىا  ،والظروف المناخية ىى التى
تحدد البقاء لمن فى ظل األزمات الطاحنة بالعالم أجمع .
وفرضت األزمة الكرونية العزلة عمى العالم أجمع حيث أغمقت الحدود  ،والمطارات ،
وفرض العالم اإلف تراضى نفسو بقوة فى تحدى مع قوة الطبيعة  ،وعجزت القوة البشرية أن
تكون طرفا ثالثا فى الصراع  ،وانما استسممت لمعالمين عالم الطبيعة ،والعالم اإلفتراضى .
ألول مرة فى تاريخ العالم يحدث ىذا اإلنقالب لممفاىيم  ،والنظريات  ،والتطبيقات ،
فقد اجتاح العالم من قبل أوبئة  ،ولكن ليست بتمك القوة  ،والسيطرة الشاممة لكوفيد . 99
وفى ألمانيا بمغت حاالت اإلصابة بفيروس كوفيد  99حتى  20إبريل  2020ما
يقرب من  ، 146.200وبمغت حاالت الوفاة ما يقرب  4.669كما بمغت حاالت التعافى ما
يقرب من . 91.500

4

وعمى الرغم من حاالت الوفيات القميمة فى ألمانيا بالمقارنة بأمريكا وايطاليا ،إال أن
األمر يستدعى تساؤالت كثيرة بشأن فكرة إلتزام الشعوب بق اررات الدولة اإلحترازية  ،وقدرة
الشعوب عمى الصمود األخالقى إزاء األزمة وتحمل المسئولية ،وتنفيذ ق اررات حكوماتيا من

2

-https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/
-https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
4
-https://www.worldometers.info/coronavirus/country/germany/
3
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أجل عبور األزمة  ،أو عدم قدرتيا عمى التحمل  ،والدخول فى سيناريوىات غير مستحبة
تسحب البساط من دول عظمى كثيرة بسبب صعوبة الصمود األخالقى لشعوبيا.
فقد تعافت الصين منشأ األزمة  ،ومصدرىا لمعالم كمو  ،وذلك نتيجة إلتزام شعبيا
باإلجراءات اإلحترازية الدولية  ،فقد امتثل الشعب لمق اررات  ،وفرضت العقوبات عمى المخالفين
 ،ومن ثم عادت الحياة مرة أخرى لمصين رغم أن باكورة إنتشار الفيروس فى الصين  ،فقد
ذكرت منظمة الصحة العالمية فى تقرير البعثة المشتركة بين منظمة الصحة العالمية ،
والصين حول فيروس كوفيد  ، 99وقد جاءت نتائج ىذا التقرير أنو ثمة خمسة مراحل
لمفيروس وىى -:ظيور الفيروس  ،والتفشى  ،واالنتقال ،والديناميات  ،وتطور المرض
وشدتو.
The virus, the outbreak, transmission, dynamics, disease
)progression severity. ( WHO2020,4
األمر الذى جعل منظمة الصحة العالمية تدعو إلى أىمية اإلعالن الصريح لكل دولة
عن األعداد المصابة  ،من أجل إ حتواء األزمة  ،واتخاذ التدابير الالزمة إلنقاذ المجتمعات .
كما أن الشفافية تؤدى إلى عبور األزمة فى وقت وجيز بالنسبة لكل دولة  .أى أن أخالقيات
التعامل مع األزمة تؤدى إلى سرعة اجتيازىا  ،والخروج منيا .
وفى حالة مصر فقد حرصت الحكومة المصرية عمى إتباع إرشادات  ،وتعميمات
منظمة الصحة العالمية  ،وأعدت التدابير الالزمة الحتواء األزمة من بدايتيا  ،وكرست جيود
و ازرات متعددة  ،وليس وزارة الصحة وحدىا  ،فكانت وزارة الصحة بكامميا من أطباء ،
وممرضين ،وخبراء  ،وعمماء ،وعمال  ،ووزارة التعميم العالى بكافة المستشفيات التابعة ليا ،
وطاقم األطباء  ،والممرضين بالجامعات المصرية  ،ووزارة التربية والتعميم  ،واستعداد الطوارئ
داخل المدارس  ،وكذلك الفنادق والمصانع  ،ورجال األمن المصرى ممثمة فى الشرطة والجيش
لمحفاظ عمى أمن وسالمة  ،وصحة الشعب المصرى  .فقد بذلت الدولة المصرية جيود غير
عادية فى التعامل مع األزمة  ،بطرق أذىمت العالم أجمع  .وخاصة عمى األصعدة الطبية
واألمنية واإلقتصادية .
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وظير الشعب المصرى بموقف الم ِ
قص ر أمام كل جيود الحكومة المصرية الجبارة
والمتميزة  ،ومن ىنا بداية الع مل عمى تغيير العقمية المصرية فيما يتعمق بالوعى باألزمات
والكوارث أضحى ضرورة ال محالة .
لدرجة أن الحكومة المصرية وفرت سبل التسمية داخل المنازل من خالل شاشات
التمفاز اإلفتراضية كى يمتزم المواطنون باإلجراءات االحترازية ،والعزلة االجتماعية .
من ىنا فالنظرية ا الجتماعية بحاجة إلى إعادة النظر فييا فيما يتعمق بالمفاىيم
الخاصة بالسمطة  ،والشعب  ،والعالقة بينيما .
وقد استجاب الشعب المصرى لتوجييات الحكومة المصرية  ،وعبر عن التزامو التام
فى العيد القومى لممجتمع المصرى شم النسيم فقد أبير المصريون العالم كمو بإلتزاميم
بتعميمات الحكومة  ،وكأن ثمة تناسق وتماسك اجتماعى رغم التباعد االجتماعى  ،والجسدى
بين أبناء الشعب  .وقد صرح "جون جبور" ممثل منظمة الصحة العالمية فى يوم شم النسيم
أن المصريين أبرزوا حضارتيم العريقة فى ىذا اليوم  ،واحترموا ق اررات الدولة  ،ومنظمة
الصحة العالمية  ،وكان أداءىم مبي ار فى ىذا اليوم الحيوى الذى يعبر عن أصالتيم وتقاليدىم
وعاداتيم األصيمة .

5

ومن ثم يمكن استخالص جممة التوجيات العالمية فى مسألة التباعد االجتماعى _:
التباعد اإلجتماعى ال يتضمن إستبعاد إجتماعى أو تيميش لفئات بعينيا دون أخرى .التباعد اإل جتماعى من أجل الحفاظ عمى بقاء اإلنسان ووجوده عمى قيد الحياة .التباعد اإلجتماعى يشتمل عمى احتواء إجتماعى لألزمة .التباعد اإلجتماعى ليس بو تضمينات سياسية أو أيديولوجية لفرض الييمنة أو السمطوية .يشتمل التباعد اإلجتماعى المعاصر عمى إعادة النظر فى العالقة بين السمطة ،والشعب ،والنظريات المرتبطة فيما بينيا .
يفرض التباعد اإلجتماعى نظريات إجتماعية جديدة أىميا التقارب اإلفتراضى .-التباعد اإلجتماعى قد حقق التماسك اإلجتماعى داخل المجتمع .

-5مداخمة ممثل منظمة الصحة العالمية فى برنامج الحكاية الساعة الحادية والربع مساءا يوم اإلثنين  20إبريل

2020عمى قناةMBC
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ثاىٔاً التأثريات الرتبْٓة للتباعد االجتناعى
يرى المفكر العالمى "أنور عبد الممك" أن العموم اإلنسانية  ،واالجتماعية بدأت تدرك
أىمية الحاجة إلى إعادة صياغة نفسيا  ،وتوسيع مجاليا ،واحداث تغيير بيا كى تكون أكثر
شمولية ،ومرونة وعقالنية فى النقد والتفسير والتحميل(.عبد الممك .)498 : 497، 2005
وفى تقديرى أن "عبد الممك "قد أصاب فى ذلك الصدد  ،حيث أن التجديد الفكرى ،
وتجديد النظريات االجتماعية  ،واإلنسانية  ،والتربوية فى عصر المعرفة  ،ىو أم ار مؤكدا .
فما كنا باألمس القريب نضعو أساسا لمنظرية االجتماعية  ،والفمسفية  ،والتربوية قد تغير مع
العموم العصرية  ،واحتيا جات المجتمع  ،والظروف المتجددة  ،ومن ثم فالوعى الفكرى ،
وطرق تناول الموضوعات المستجدة  ،وأنماط العالقات بين البشر قد تغيرت بالمثل فى ىذا
السياق.
وأضحى أىمية صياغة نظريات اجتماعية معاصرة تتماشى مع المستجدات العالمية
أم ار ضروريا وحيويا  ،كما أن وجود نظريات تربوية تعايش السياق العالمى تستند إلى مرجعية
عممية رصينة ال زال قيد االنتظار من قبل صانعى الق اررات .
وفى إطار وجود وباء قد سيطر عمى العالم أجمع  ،وحدد نمط من العيش
لممجتمعات ،فإن األطر التربوية  ،واألخالقية  ،والقيمية أضحى ليا دور بالغ الخطورة فى ىذا
الصدد وذلك من أجل -:
 تنمية الوازع الخمقى واإلنسانى من أجل التحمى بالصبر والطاعة لق اررات الحكوماتاالحترازية .
 الحد من انتشار الفتن الطائفية  ،والدينية داخل المجتمعات من قبل الجماعات المتطرفة . تنمية الوازع الدينى  ،والتقرب إلى اهلل من أجل رفع البالء والوباء عن العالم .وقد بدأت فكرة التباعد االجتماعى فى مجال التعميم من خالل اإلجراءات اإلحترازية
التى اتخذتيا المدارس فى الواليات المتحدة األمريكية منذ اجتياح جائحة أنفمون از الخنازير
 H1N1 Influenzaمن أجل حماية الدارسين فى المدارس والجامعات  ،واعداد العديد من
الخطط البديمة التى تخدم صحة المتعممين  ،من خالل البحث عبر اإلنترنت  ،والتعمم من بعد،
كما بدأت الحكومة األمريكية فى اتخاذ التدابير السنوية لمحد من إصابات الطالب والطالبات
بوضع خطط سنوية  ،وتنفيذية من أجل متابعة صحة الدارسين فى المدارس والجامعات ،
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وأيضا احتياجاتيم العممية  ،والبحثية من خالل توفير محركات بحث معرفية متنوعة .
) .(Pines2018أى أن التواصل عبر اإلنترنت من خالل الوسائل المتنوعة لمتواصل يعد
أداة فعالة فى تحقيق استراتيجية التباعد االجتماعى .(ECDC 2020,3 ( .

التضنٔيات الرتبْٓة للتباعد االجتناعى
عمى ىذا النحو فإنو ثمة تضمينات تربوية لمتباعد االجتماعى من أىميا -:

- 1منْذج العائلة السشٔدة
يأتى نموذج العائمة الرشيدة فى مقدمة التأثيرات التربوية لمتباعد االجتماعى  ،حيث
حدث مع غمق المدارس والجامعات  ،وجموس األطفال  ،والشباب  ،والكبار فى المنزل سويا ،
بعد أن كانوا فى حالة تباعد فيزيقى واجتماعى طوال اليوم  ،وال يرون بعضيم البعض أليام
متعددة أو وقت ساعات النوم .
بدأت األسرة تعيد توازنيا  ،والخمل الذى حدث بيا نتيجة السعى وراء لقمة العيش ،
وتحقيق الذات  ،والدراسة  ،وغيرىا من األسباب .
وبدأت األسرة تتكاتف من أجل البقاء فى حياة صحية  ،واجتماعية أفضل خاصة األسر
المتوسطة التى وجدت فى البقاء فى المنزل قيمة كبيرة إلعادة اكتشاف  ،وتصحيح الكثير من
الممارسات السموكية لألبناء واآلباء أيضا .
فقد بدأت األسرة تشيد اليدوء النفسى  ،واإلجتماعى بداخميا بدال من ضجيج الحياة
اليومية المتسارعة .
حتى نمط التفكير العائمى بدأ يتسم باإلبداع  ،والتخطيط لممستقبل  ،والتفكير فى حل
المشكالت  ،وادارة األزمة  .ومع مرور الوقت  ،ومد فترة الجموس فى البيت الناجمة عن
تفشى فيروس كرونا فى المجتمع  ،بدأت األسرة تشعر بالخطر  ،وازداد الوعى لدى المواطنين
بأىمية احترام ق اررات الحكومات من أجل النجاة  ،وعودة الحياة إلى طبيعتيا من جديد .
فما كانت تتمناه نظريات التربية منذ عقود طويمة  ،وتنشده فى األسرة المصرية قد
تحقق فى شيور قميمة  ،نتيجة اإلحساس بالمسئولية  ،والخطر عمى الحياة .
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 - 2اإللتزاو اجلنعى
ساىم التباعد اإل جتماعى فى إحداث لون من اإللتزام الجمعى  ،والحوار المجتمعى
اليادئ بين الشعوب والحكومات  ،مما جعل حتمية اإلمتثال إلى الق اررات السمطوية أم ار ال
جدال فيو  ،فاإللزام السمطوى قد تحول إلى إلتزام جمعى  ،وتآزرى لمساعدة الدول عمى
الخروج من جائحة الكرونا  .ىذا اإل لتزام الجمعى رغم التباعد اإلجتماعى ينبع من اإلرادة
العقمية ،واإلنسانية الكامن ة داخل األفراد فى البقاء عمى قيد الحياة  .وتسربت المسئولية
االجتماعية إلى نفوس الصغار  ،والشباب  ،والكبار عمى السواء فى بضعة شيور قميمة .
بدأت فكرة القوة تتغير مع الظروف المستجدة بسبب جائحة كرونا  ،وطرحت فكرة قوة
العالقات  ،والروابط داخل كل مجتمع ىى التى ستحدد اجتياز األزمة أم ال .
ومع القوة الجمعية لممجتمع نشأت اإلرادة الجمعية التى تستيدف الوعى بأىمية
اإل لتزام الجمعى  ،وتنفيذ رغبات الحكومات  .ومع وجود حاالت من الرفض الجمعى لفكرة
التباعد االجتماعى فى بداية األمر من العديد من الشعوب إال أن وجود خطر عمى حياة
المواطنين أكد عمى حتمية اإل لتزام بقواعد التباعد االجتماعى .ويرى البعض أن ىذا األمر قد
يكون لو تأثيرات سيكولوجية  ،ويخمق نوعا من التباعد النفسى .
كما أن فكرة الرفض االجتماعى  ،والنفسى لمريض الكرونا قد تفشت لدى العديد من
الف ئات محدودة التفكير  ،وصار التباعد النفسى قبل االجتماعى عند البعض عن مريض
الكرونا أم ار حيويا .( Magee2020) .
إال أن الوعى المجتمعى بدأ يزداد  ،وأصبح الكل معرضا لإلصابة بالمرض المعين ألنو
وباء عالمى ال يفرق بين مدير أو رئيس أو موظف أو عامل بسيط فالكل يصاب حتى رؤساء
الدول  ،والقادة السياسيين .
وعوضا عن الرفض االجتماعى بدأ ما يسمى بالقبول الجمعى لممرض  ،ولمرضى
الوباء  ،وبدأت الشعوب تستقبل المتعافين من المرض بالترحاب  ،والتقدير  ،والتعاطف لما ما
مر بو المريض من صعوبات عسيرة عمى كل انسان  .وىذا بدوره خفض الشعور بالمعاناة
اإل جتماعية  ،وازدات اإلرادة البشرية قوة من أجل ىزيمة الفيروس المعين .
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 - 3التفاٍه االجتناعى
يخمق التباعد االجتماعى فى سياق مأزوم نوعا من التفاىم االجتماعى لطبيعة الظروف التى
يمر بيا المجتمع العالمى  ،وىذا بدوره ييسر عممية التباعد االجتماعى  ،والبقاء فترات طويمة
فى المنازل  ،والعمل من المنزل  ،واتباع تعميمات الدولة فى تحقيق التباعد االجتماعى من
أجل المصمحة العامة  ،والوعى بأن ىذا التباعد ليس من أجل التيميش أو االستبعاد  ،وانما
من أجل اإلبقاء عمى قيد الحياة .
فضال عن تكوين إدراك حقيقى  ،وواعى بأن التباعد االجتماعى الحاصل لو وضع مؤقت،
وليس دائم  ،ومن ثم ميما طال زمن التباعد فإنو ال زال مرحمة مؤقتة  ،وليس دائمة .
والسؤال الذى يطرحو الكثير من العمماء  ،والفقياء  ،والقادة ىو -:ىل سيصبح التباعد
االجتماعى نمط حياة أو ثقافة مجتمعات ؟
ال توجد إجابة قاطعة وفاصمة عمى ىذا  ،إذ أن التباعد المسبب أفضل  ،وأزكى من التباعد
غير المبرر  ،وأن التباعد االجتماعى ،والجسدى ألغراض أخالقية ،وانسانية  ،وقيمية  ،أجل
وأعظم من التباعد اإلجتماعى نتاج التمايز العرقى  ،والطبقى  ،والدينى .
ىذا الفيم  ،والوعى ،والتفاىم المشترك من قبل الحكومات  ،والشعوب يعجل من زوال
األزمة  ،وانقشاعيا .

ثالجاً التكازب اإلفرتاضى بدٓالً عً التباعد االجتناعى
آثرت الباحثة استخدام مصطمح التقارب اإلفتراضى لما لو من صدى حقيقى ،
ويعكس واقع عالمى يحياه العالم اآلن  .فقد أدى التحول اإلجتماعى المتسارع إلى حتمية
العالم اإل فتراضى  ،وتغير نمط الحياة بإستمرار  ،وأضحى التقارب اإلفتراضى عبر شبكات
التواصل االجتماعى  ،واستخدام البرامج اإللكترونية من أجل تحقيق األىداف  ،واآلمال
والطموحات من المنزل  ،وأمام شاشات المحمول  ،والالب توب  ،واآلى باد  ،وغيرىا من
األجيزة التكنولوجية من أجل تجسيد بيئات افتراضية محاكية لمواقع التى تحقق كل األىداف
من بعد  .إال أن اقتحام الواقع االفتراضى لخصوصية اآلخرين نجم عنو الكثير من الممارسات
السموكية اإلفتراضية التى أكدت ضرورة وضع ضوابط أخالقية  ،وقيمية  ،وم ارقبة السموك
البشرى اإلفتراضى عبر اإلنترنت (Brolchain2016, 1:7). .
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كما ربطت بعض الدراسات بين التقارب التكنولوجى ،واتاحة فرص اإلبداع اإلنسانى،
والتعاون بين البشر من خالل التقارب االفتراضى  ،والدور الحيوى لزيادة اإلنتاج من خالل
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ).(Hwang2020, 8:10
كما أن وجود تقارب إفتراضى بالصوت  ،والصورة من خالل شاشات مشاىدة  ،وحديث،
ومناقشات وحوارات  ،وكثير من البرامج التكنولوجية التى قربت المسافات  ،وحولت التباعد
الفيزيقى  ،واالجتماعى إلى تقارب إفتراضى يشبع الكثير من االحتياجات التى يتمناىا األفراد
أن تحدث عمى أرض الواقع .
ومن زاوية تربوية بدأت اإلستعدادات القصوى لمتعمم  ،والدراسة من بعد  ،وتوفير العديد
من البرامج التكنولوجية التى تضمن وضع المتعممين فى قمب عممية التعمم  ،والبحث الذاتى
المستمر.
ومع زيادة آليات ،واجراءات التباعد االجتماعى  ،والجسدى التى تتخذىا الحكومات من
أجل تفادى اإلصابة بفيروس كوفيد  ، 99ومع غمق المدارس  ،والجامعات إزدادت أىمية
التعميم ،والدراسة من بعد ،وبدأت الدعوة إلى تحويل المقررات الدراسية إلى مقررات إلكترونية
من أجل التواصل الحيوى ،والفعال مع الدارسين سواء فى المدارس أو الجامعات  .وبدأت
الجامعات فى إنشاء منصات لمتقارب اإلفتراضى بين اإلدارات  ،وبين المتعممين  ،ورفع
المقررات اإللكترونية ،واالختبارات ،واألنشطة الدراسية  ،والواجبات عمى المنصات اإللكترونية،
كما بدأت المدارس ،والجامعات توفر المكتبات اإللكترونية إلجراء األبحاث العممية المتنوعة،
وتقديم خدمات بحثية كثيرة ،كما توفرت المعامل اإلفتراضية الخاصة باألبحاث المعممية،
والعموم ،واإلستكشافات ،واجراء التجارب من خالل المختبرات اإلفتراضية(Woolley 2018).
أى أنو من أجل تحقيق التباعد اإلجتماعى  ،والجسدى فى سياق مأزوم حدث التقارب
اإلفتراضى عمى نطاق واسع داخل كل بنى المجتمعات اإلقتصادية ،والسياسية ،والعممية
،والتربوية ،والتجارية ،والصناعية .
عمى ىذا النحو يمكن استنتاج التالى -:
 التقارب اإلفتراضى آلية لتحقيق التباعد اإلجتماعى والجسدى فى سياق مأزوم . التقارب اإل فتراضى لو شروط محددة أىميا تحقيق أىداف التباعد االجتماعى من حيثالحفاظ عمى حياة وصحة الشعوب ،والمجتمعات .
- 95 -

التباعد االجتماعى وآثاره التربوية فى زمن كوفيد  91المستجد (الكرونا).
 يحدث نمو متسارع لتطوير استراتيجيات التقارب اإلفتراضى من أجل تحقيق أبعاد تنمويةفى مجاالت التعميم  ،واالقتصاد  ،والصناعة  ،والتجارة .
 التقارب اإلفتراضى غير الشكل التقميدى لمعالقات الدولية  ،وفتح المجال لمتعرف من بعدعمى حاالت الدول خاصة فى سياق األزمات  ،واألوبئة .
 التقارب اإلفتراضى تحول من ظاىرة تفرض نفسيا بقوة إلى ثقافة دول  ،وشعوب . يسيم التقارب اإلفتراضى فى حل الكثير من القضايا المجتمعية خاصة فى وقت األزمات ،والجوائح .

زابعاً ماذا بعد التباعد االجتناعى ؟
ىذا السؤال تطرحو البشرية جميعا  ،فالعالم حتى اآلن يرتقب ماذا سيحدث بعد عبور
تمك الجائحة األولى من نوعيا فى تأثيراتيا المباشرة عمى كل شعوب العالم .
إال أن أى اجتياد فى ىذا الصدد سيكون منبعو رؤية  ،ومنظور مستقبمى  ،واستشراف
لما سيحدث بعد جائحة فيروس كرونا المستجد .
وعمى الرغم من تداول السؤال  ،وشيوعو فى ربوع العالم أجمع  ،إال أنو يحمل من
العمق  ،والتحميل واإلستنتاجات الكثير ،والكثير .وتستوجب اإلجابة عميو قدرة المرء عمى
التنبؤ بما سيحدث فى المرحمة القادمة .ىل سيكون العالم أفضل مما كان من قبل ؟ ىل
سيصبح العالم أسوأ ؟ ى ل ستتغير مالمح األشخاص ؟ ىل سيتالشى التباعد االجتماعى؟ ىل
سيزداد التباعد االجتماعى ؟ ىل ستعمو مين عمى حساب مين أخرى ؟ ىل ستتغير مناطق
اإلىتمام لمدول ؟ ىل ستصعد دول وتتقدم أو تتخمف دول أخرى ؟
ىل سيتضاعف اإلنتاج لمنتجات وسمع بعينيا ؟ ىل سيقل الطمب عمى سمع بعينيا ؟
ىل سيصبح التعميم من بعد ىو ركيزة التعمم فى المدارس والجامعات ؟ ىل سيعود التعميم
بشكمو التقميدى ؟
ىل سيصبح المنزل ىو مكان لمعمل  ،والراحة فيما بعد الكرونا ؟ ىل ستعود المؤسسات ،
والشركات بشكميا التقميدى الذى اعتدنا عميو من قبل ؟
ىل سيصبح لمعمم مك انة وسط الحكومات والدول ؟ ىل سيكون لمتعميم المكانة األولى لمدول ،
ويصبح أساس لتخطى األزمات ؟ ىل سيحظى المعمم  ،وأستاذ الجامعة بمكانة  ،ووضع
- 96 -

التباعد االجتماعى وآثاره التربوية فى زمن كوفيد  91المستجد (الكرونا).
اجتماعى لما يحققو من استثمارات فى رأس المال البشرى ؟ ىل ستتغير حركة التجارة
العالمية لتنحو إلى ناصية أكثر أمنا واستق ار ار ؟
ىل سيكون ثمة اكتشاف عالج أو لقاح ضد كوفيد  99؟ ىل ستحتكر دول معينة المقاح ،
والعالج ضد كوفيد  99؟ ىل ستتغير استراتيجيات  ،وتكتيكات دول العالم تجاه إدارة
األزمات ؟ ىل سيكون إلدارة التوقعات وادارة الخطر بحوث  ،ودراسات مستقبمية لمتحسب
من أزمات  ،وجوائح المستقبل ؟
ىل ستكون األولوية فى خطط الدول المستقبمية رعاية كبار السن  ،والمسنين  ،والنساء
المعيالت  ،واألطفال وتيسير كافة الخدمات ليم دون معاناة فى ظل األوبئة العالمية ؟
العديد من التساؤالت التى تطرح فى ىذا الصدد  ،وتؤكد عمى سرعة تحرك الدول إلعادة رسم
خرائطيا الحالية والمستقبمية لوضع بروتوكالت تعامل جديدة تتماشى  ،وتتفق مع حجم
األزمات  ،والجوائح المستجدة عمى العالم ،وتؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر عمى الشعوب
والدول .
إال أنو بات من المؤكد أن احترام الطبيعة  ،والتغيرات البيولوجية التى تط أر عمى العالم
من األىمية التحسب ليا  ،ووضعيا فى قائمة األولويات  ،وأن يدرك البشر أنيم ليسوا وحدىم
فى ىذا الكون الفسيح فيناك مخموقات أخرى من صنع اهلل ليا تأثيرات قوية عمى حياة البشر.
ويرى البعض أن مصطمح التباعد المكانى  special distancingأدق من التباعد
االجتماعى  Social distancingذلك ألن التباعد المكانى يشير إلى مستوى المسافات
التى يبعد بيا البشر عن اآلخرين  ،كما أنو يشير إلى التباعد الزمنى أيضا أو ما يسمى
بالعزلة

المكانية

االجتماعى.

.

وىذا

يقمل

من

البعد

النفسى

الذى

يسببو

التباعد

). ) Vieria2020, 38

وأيا كان المصطمح التباعد االجتماعى  ،أو المكانى ،أو الجسدى ،أو الزمنى ،أو
النفسى فالعامل المشترك ىو كممة التباعد التى تشير إلى العزل الصحى من أجل الحفاظ عمى
الصحة من األوبئة واألزمات.
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ومن ثم يمكن اإلرتقاء إلى بعض السيناريوىات المستقبمية لما بعد التباعد االجتماعى
وأزمة الكرونا -:

الشٔيازْٓ األّل  :التعآش مع الظسّف املشتجدة
تستند فكرة التعايش عمى توفير كافة السبل الممكنة من أجل التأقمم مع الوباء
الجديد ،واتخاذ كافة التدابير الالزمة من قبل الدول  ،والحكومات من أجل إلتزام الشعوب
بإجراءات التعايش المتنوعة .

ّاالحتناالت املتْقعة مً ٍرا الشٔيازْٓ - :
اإل حتمال األول  :قمة عدد اإلصابات بفيروس كرونا مع التعايش مع الوباء المستجد
 .وارتفاع نسبة الشفاء  ،وقمة عدد الوفيات .
اإلحتمال الثانى  :احتواء األزمة  ،واتساع فرصة التقارب االفتراضى مع اإللتزام
بالتباعد االجتماعى والجسدى.
االحتمال الثالث -:تعدد الدراسات والبحوث العالمية التى تحث عمى التعايس
والتضامن من أجل اجتياز الجائحة .

الشٔيازْٓ الجاىى  :التكٔف مع تغٔري العادات الشلْكٔة
مع التعايش يحدث التكيف مع الوضع الحالى  ،وبدء ممارسة الكثير من األنشطة
التى كان يمارسيا األفراد قبل تفشى األزمة  ،ولكن بأساليب مستحدثة  ،والحرص الشديد ،
واتباع القواعد اإلحترازية .

ّمً اإلحتناالت املتْقعة هلرا الشٔيازْٓ - :
االحتمال األول  :تحقيق التنمية فى كافة المجاالت التعميم  ،والصناعة  ،والتجارة ،
والزراعة  ،واالقتصاد مع المحافظة عمى الصحة  ،واإللتزام بالتباعد اإلجتماعى ،والجسدى .
اإلحتمال الثانى  :تعديل سموكيات الناس فى المعامالت اليومية التى تتعمق بالترحاب
بالتالمس  ،وتغييرىا من خالل تطبيق قواعد التباعد المكانى بين البشر .
اإلحتمال الثالث  :تزايد الدور التربوى لممنظمات ،والمؤسسات الدولية من أجل زيادة
وعى الدول والحكومات بأىمية اإللتزام  ،وتنفيذ ق اررات منظمة الصحة العالمية  ،وكذا ق اررات
الحكومات بناء عمى تقارير  ،وتوجييات منظمة الصحة العالمية .
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الشٔيازْٓ الجالح  :التضامً االجتناعى مبنازسات ذكٔة
ىذا ىو الوقت الحقيقى لمتضامن  ،والتكاتف االجتماعى بين الشعوب بعضيا
البعض ،والتغاضى عن كافة الممارسات العنيفة أو الحروب الباردة ) ، ) Desk 2020أو
المنافسات غير المشروعة من أجل تخطى الجائحة التى ال يعمم متى  ،وكيف ستنتيى  .ومن
ثم تقديم المساعدات المستمرة لمدول سواء أكانت فقيرة أم نامية أم متقدمة ألن فكرة الغنى
والفقر قد تغير مضمونيا إذ لم يعد الغنى بالمال أو بالرفاىية  ،وانما بالعمم وامتالك المعرفة
التى تسيم فى الخروج من األزمة واجتيازىا .
ومن ثم فاإلحتماالت المتوقعة ما يمى -:
اإلحتمال األول  :تعاظم الدور الحيوى لمعمم والعمماء  ،وتكاتف جميع الجيود العممية
من أجل اكتشاف عالج أو لقاح لفيروس كرونا المستجد.
اإلحتمال الثانى  :احترام كافة اإلجراءات األمنية التى تتخذىا الدول لتأمين حدودىا
البرية والجوية  ،والداخمية  ،والوعى بأىمية فرض حظر التجول داخل المدن فى أوقات معينة
 ،واحترام ق اررات لزوم المنازل  ،والعمل من خالل المنزل  ،وعدم الخروج إال فى حاالت
الطوارئ والضرورة .
اإلحتمال الثالث  :اإلنتماء القوى لمدولة  ،والمجتمع  ،وعودة المياجرين إلى الخارج
إلى بمدانيم األم بعد ما كشفت أزمة كرونا من عمميات تيجير لمكثير من العاممين فى بمدان
ِ
الميجر .

الشٔيازْٓ السابع  :صٔاغة قْاىني جدٓدة للتعامل مع الطبٔعة
التعامل مع الطبيعة بمنظور  ،واستراتيجيات  ،وأدوات جديدة بات من الحتمى،

والمؤكد  ،فعندما تصرح وكالة ناسا 6أن نتيجة جائحة كرونا أن التحم ثقب األوزون نتيجة

النخفاض حدة التموث فى العالم ،وانحفاض االنبعاثات الغازية نتيجة توقف حركة المصانع، 7
وبالتالى قل االحتباس الحرارى  ،وبدأت الحياة البرية تشيد استق ار ار غير مسبوق بعد أن مكث
البشر فى المنزل  ،وخرجت العديد من الحيوانات لتتنفس  ،وتأكل  ،وتؤدى دورىا الحيوى فى
-https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/

6

- https://aawsat.com/home/article/2180841/

7
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إعادة التوازن البيئى  ،وباتت البحار ،واألنيار خالية من التموث  ،وشيدت المحيطات نظافة،
وصفاء ،ونقاء فى المياه مع حرية حركة األسماك دون تقييد بشرى  .أى أن قضايا التنوع
الحيوى الكائنة باتت تنقشع  ،ويعود العالم إلى االتزان البيئى  ،والحفاظ عمى المسطحات
الخضراء  ،وترك مساحات كبيرة لمزراعة  ،والرى.
ومن ثم فالعالم أضحى يحترم الطبيعة  ،وأن إضراره بيا من قبل كاد أن ييمك حياة
ماليين البشر .

ّمً ثه فاإلحتناالت املتْقعة ما ٓلى - :
اإلحتمال األول  :تغير نمط تعامل اإلنسان مع البيئة  ،والطبيعة  ،وتفعيل المواثيق
الدولية فى ىذا الشأن .
اإلحتمال الثانى  :تكوين فرق عمل داخل الدول لمراقبة األداء من حيث سبل التعاطى
مع البيئة .
اإلحتمال الثالث  :وضع قوانين صارمة لمدول المخالفة لقوانين الحفاظ عمى التوازن
البيئى بإعتبار أنيا عمى المدى البعيد ستضر بالعالم أجمع كما ىو حادث مع جائجة كوفيد
.99
أى أن الحياة ستتغير تماما  ،والممارسات السموكية لمبشر ستكون أكثر دقة فى
التعامل مع الطبيعة  ،والبعد عن إىانتيا  ،أو إىدار ثرواتيا  .وسيكون التعاطى مع البيئة
بكل قوة  ،وحزم لمخارجين عن قوانين الحفاظ عمى البيئة  .كما أن التباعد اإلجتماعى ،
والجسدى سيزداد من أجل المحافظة عمى الحياة اإلنسانية .
وستشيد المؤسسات التعميمية  ،والتربوية تنوعا فى المجاالت المعرفية لمبحث،
واالستكشاف من حيث التركيز عمى تعمم عموم بعينيا ،وتخصصات دقيقة مثل البحث فى عموم
الفيروسات  ،وعموم البيئة  ،والطاقة  ،والمياه  ،وعموم الفمك  ،وحركة الكون ،واالستشعار من
بعد  ،والصيدلة  ،والكيمياء  ،وعموم تراكيب الدواء  ،وعمم األحياء الكيميائية  ،والمزيد من
العموم المركبة التى تفيد اإلنسان  ،وتحافظ عمى التوازن البيئى .
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ماذا قدمت ٍرِ الدزاسة ؟ ( ىتائج الدزاسة )
أوال  -:التباعد اإلجتماعى ليس معناه اإلستبعاد أو التيميش .
ثانيا -:من األىمية بمكان استحداث نظريات ومداخل اجتماعية وتربوية معاصرة .
ثالثا  :مفاىيم إجتماعية جديدة ليا مضامين ايجابية وقيمية جديدة عوضا عن صورتيا
التقميدية مثل التباعد االجتماعى ،والتقارب اإلفتراضى  ،والتباعد الجسدى  ،والمسافات
االجتماعية  ،الحجر الصحى  ،العزلة اإلجتماعية  ،وغيرىا الكثير من المفاىيم ذات
المضامين األيديولوجية التى تستيدف الحفاظ عمى المجتمعات والشعوب وسالمتيم
الصحية .
رابعا  :مفاىيم تربوية تتعمق باإلرشاد األسرى والتربوى ،ورعاية النساء واألطفال والمسنين ،
ووضعيم فى قائمة األولويات فى الحفاظ عمى صحتيم ،وسالمتيم الصحية والنفسية
واألمنية .
خامسا  :التكاتف والتعايش والتكيف مع الظروف المستجدة من أجل البقاء ممارسات سموكية
معاصرة سينتيجيا العالم كمو .
سادسا  :أغمب السيناريوىات المتوقعة من األزمة العالمية المستجدة كوفيد  99ستكون
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